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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 1 d’octubre de 2018 va 
aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les 
dades de caràcter personal, és el següent: 

«ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2018.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:00 hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, 
en primera convocatòria, per a dur a terme la sessió ordinària i tractar els assumptes 
de l'ordre del dia.

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la 
secretària general,  Maria Abarca Martínez hi assisteixen els membres següents:

- Albert Cañellas i Pagés, primer tinent d’alcaldessa
- Jordi Anducas Planas, segon tinent d’alcaldessa
- Jordina Ribó Garriga, tercera tinenta d’alcaldessa
- Mireia Moreno Redondo, quarta tinenta d’alcaldessa
- Miracle Guerra i Sala, regidora

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res 
següents:

-    Mercè Rocas i Rubio, regidora
- Arturo Martínez i Laporta, regidor
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Pol Ejarque i Cortés, regidor

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats 
per unanimitat:

1.Aprovació acta sessió anterior.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

VIA PUBLICA

2. Declarar deserta l'adjudicació del Lot 2 del contracte d'obres de 
conservació i manteniment d'un tram del carrer Font Vella.

En data 2 de juliol de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació de les obres de conservació i manteniment 
en un tram del carrer Font Vella (des del carrer Lluís Millet i fins el carrer Andreu 
Cerdà), mitjançant el procediment obert simplificat abreujat, amb un pressupost base 
de licitació de 72.888,77 €, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució màxim d’1,5 
mesos (6 setmanes). Les obres es van desglossar en dos lots:
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a) Lot núm. 1: consisteix en els treballs de fresat i subministrament de mescla 
bituminosa sobre calçada (601,50 m2); ampliació de vorera (152,60 m2) i 
renovació d’un trami de la xarxa de clavegueram i de l’enllumenat públic. 

Pressupost de licitació: 71.732,13 €, 21% IVA exclòs
Codi CPV: 45233251-3 Treballs de repavimentació

b) Lot núm. 2: consisteix en realitzar la pintura de les marques vials en l’àmbit 
d’actuació de les obres.

Pressupost de licitació: 1.156,64 €, 21% IVA exclòs
Codi CPV: 34922100-7 Marques vials

En data 18 de juliol de 2018 va tenir lloc l’obertura del sobre únic digital de les 
proposicions presentades, amb el resultat que consta en l’acta emesa per la Mesa de 
Contractació i signada en data 26 de juliol de 2018. De l’acta emesa se’n desprèn que 
l’oferta presentada per l’empresa Ferkuma Maquinaria, SL al Lot núm. 2 va resultar 
amb baixa anormal, essent requerida per presentar la documentació justificativa. Una 
vegada transcorregut el termini concedit, l’empresa Ferkuma Maquinària, SL pel lot 
núm. 2 no va presentar la documentació requerida, restant exclosa del procediment. 
En conseqüència, es va procedir a adjudicar a la següent empresa licitadora que va 
presentar oferta pel lot 2, Estayc, SL amb CIF B65534075 amb un import de 1.156,64 
€, 21% d’IVA exclòs, resultant a més única empresa licitadora amb oferta acceptada 
a la licitació del lot 2.

L’acord d’adjudicació es va adoptar per Decret d’Alcaldia 2018/1399, de 3 d’agost, en 
no preveure’s cap sessió de la Junta de Govern Local, òrgan competent per a la 
contractació de l’expedient, i es va procedir a realitzar-ne la notificació electrònica a 
l’adreça de correu indicada als efectes en data 8 d’agost de 2018, amb registre de 
sortida 2018/3926. La notificació de l’adjudicació va ser rebutjada per la plataforma 
de notificacions electròniques en data 19 d’agost de 2018, per no haver-hi hagut accés 
per part de l’empresa notificada.

Davant d’aquesta situació, des del servei de contractació es va intentar en reiterades 
ocasions, contactar tant telefònicament com per correu electrònic amb l’empresa, en 
tots els números de telèfon deixant inclòs missatge a contestador i adreces de correu 
facilitades per la mateixa en la seva oferta, resultant impossible contactar amb 
l’empresa ni que ens retornessin ni les trucades ni cap resposta als correus i missatges 
enviats. 

En conseqüència, el contracte no ha estat formalitzat per part de l’empresa 
adjudicatària i s’ha d’interpretar com una renúncia de l’empresa a l’adjudicació del Lot 
2. 

Per tot l’exposat, procedeix elevar a la Junta de Govern Local, com a òrgan de 
contractació, la proposta per declarar deserta l’adjudicació del Lot 2, efectuada a 
Estayc, SL amb CIF B65534075, i per anul·lar l’autorització i disposició de la despesa 
per import de 1.399,53 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
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11.1532.61902 del pressupost municipal vigent, tal i com se’n desprèn de l’informe 
emès en data 18 de setembre de 2018 per la responsable del Servei de Contractació, 
i que forma part de l’expedient.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Via Pública proposa a la 
Junta de Govern local l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Declarar deserta l’adjudicació del Lot 2 del contracte d’obres de conservació 
i manteniment d’un tram del carrer Font Vella, efectuada a l’empresa Estayc, SL amb 
CIF B65534075 per Decret d’Alcaldia 2018/1399, de 3 d’agost de 2018.

SEGON. Anul·lar la despesa per import total de 1.399,53 €, IVA inclòs, disposada en 
el resolent setè de la resolució d’adjudicació. 

TERCER. Notificar el present acord a l’empresa licitadora i publicar-lo en el perfil del 
contractant.

ALCALDIA

3. Adjudicació del contracte de subministrament amb instal·lació de tanques 
perimetrals en diferents localitzacions del municipi.

En data 30 de juliol de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació subministrament amb instal·lació de 
tanques perimetrals a diferents localitzacions del municipi, amb un import d’execució 
de 55.961,98 €, 21% d’IVA exclòs, condicionant l’adjudicació d’aquest contracte a 
l’efectiva aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 11/2018, expedient 
núm. AJCOR0303222018, mitjançant tres lots, podent optar els licitadors a un lot o a 
tots tres:

a) Lot núm. 1: consisteix en el subministrament i col·locació de tancament 
perimetral metàl·lic al carrer Casanova, 26, en el vessant posterior lateral de la 
finca dels habitatges de protecció oficial (HPO). 

Pressupost de licitació: 8.852,45 €, 21% IVA exclòs
Codi CPV: 34928200-0 Tanques
Termini d’execució: 15 dies

b) Lot núm. 2: consisteix en el subministrament i col·locació d’un tram de 
tancament perimetral metàl·lic a l’Escola Jaume Balmes, situada al carrer Sant 
Jordi, 27-29.

Pressupost de licitació: 18.598,86 €, 21% IVA exclòs
Codi CPV: 34928200-0 Tanques
Termini d’execució: 15 dies
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c) Lot núm. 3: consisteix en el subministrament de tanques perimetrals i xarxes 
de protecció per a les dues pistes de joc cobertes existents al carrer Josep 
Tarradellas, 2-4-6, dins del recinte d’instal·lacions esportives municipals.

Pressupost de licitació: 28.510,67 €, 21% IVA exclòs
Codi CPV: 34928200-0 Tanques
Termini d’execució: 1 mes

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 6 d’agost de 2018, amb un període de quinze (15) dies naturals per a presentar 
ofertes, essent l’últim dia el 21 d’agost de 2018 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació una única empresa ha presentat proposició, Serralleria 
Manser SL amb CIF B43577857 i registre d’entrada 2018/8167 sense indicar el lot o 
lots als quals opta.

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
l’acta emesa, que s’incorpora a l’expedient, es proposa l’adjudicació dels tres lots 
objecte del contracte a l’única empresa licitadora presentada Serralleria Manser SL 
amb CIF B43577857, en no haver incorregut en baixa anormal per a cap de les tres 
ofertes, amb el següent desglòs:

a) Lot núm. 1: haver obtingut la màxima puntuació amb 60 punts, i proposar un 
import total de 7.928,33 €, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada del 
contracte, sense haver ofert ampliació pel termini de garantia mínim legal de 
dos anys.

b) Lot núm. 2: haver obtingut la màxima puntuació amb 60 punts, i proposar un 
import total de 16.170,19 €, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada 
del contracte, sense haver ofert ampliació pel termini de garantia mínim legal 
de dos anys.

c) Lot núm. 3: haver obtingut la màxima puntuació amb 60 punts, i proposar un 
import total de 26.150,97 €, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada 
del contracte, sense haver ofert ampliació pel termini de garantia mínim legal 
de dos anys.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2018/1547, de 3 de setembre, es va requerir l’empresa 
Serralleria Manser SL amb CIF B43577857, per a què en el termini màxim de 7 dies 
hàbils a comptar de l’enviament del mateix, diposités l’import corresponent a la fiança 
definitiva del 5% de l’import d’adjudicació dels tres lots, així com la presentació de la 
documentació assenyalada en la clàusula VI.12 del PCAP, aportant tots els documents 
acreditatius de les dades consignades en el DEUC presentat, quant a personalitat de 
l’empresari amb aportació d’escriptures de constitució de l’empresa que continguin els 
estatuts de la mateixa, i de la persona que ostenta la representació de la mateixa i 
que ha signat l’oferta en qualitat d’administrador.

En haver-se complert correctament i en el termini indicat els condicionants requerits 
en el Decret d’Alcaldia núm. 2018/1547, de 3 de setembre, haver-se aprovat 
definitivament la modificació de crèdit 11/2018, i per tot l’exposat, aquesta Alcaldia 
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proposa a la Junta de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels 
següents:

ACORDS

PRIMER. Adjudicar els tres lots que conformen el contracte de subministrament amb 
instal·lació de tanques perimetrals a diferents localitzacions del municipi, a l’empresa 
Serralleria Manser SL amb CIF B43577857 per import total de 50.249,49 € 21% d’IVA 
exclòs, a comptar de la data de formalització del contracte i fins màxim el 31 de 
desembre de 2018, tenint en compte que per a l’execució de les feines del lot núm. 3 
caldrà que l’Escola estigui tancada pels alumnes, amb subjecció al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, les condicions d’execució dels tres lots, el Plec de Clàusules 
Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses a les seves 
proposicions, amb el següent desglòs per lots: 

a) Lot núm. 1: consisteix en el subministrament i col·locació de tancament 
perimetral metàl·lic al carrer Casanova, 26, en el vessant posterior lateral de la 
finca dels habitatges de protecció oficial (HPO). 

Import d’adjudicació: 7.928,33 €, 21% IVA exclòs
Termini d’execució: 15 dies
Termini de garantia: 2 anys

b) Lot núm. 2: consisteix en el subministrament i col·locació d’un tram de 
tancament perimetral metàl·lic a l’Escola Jaume Balmes, situada al carrer Sant 
Jordi, 27-29.

Import d’adjudicació: 16.170,19 €, 21% IVA exclòs
Termini d’execució: 15 dies
Termini de garantia: 2 anys

c) Lot núm. 3: consisteix en el subministrament de tanques perimetrals i xarxes 
de protecció per a les dues pistes de joc cobertes existents al carrer Josep 
Tarradellas, 2-4-6, dins del recinte d’instal·lacions esportives municipals.

Import d’adjudicació: 26.150,97 €, 21% IVA exclòs
Termini d’execució: 1 mes
Termini de garantia: 2 anys

SEGON. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, així com l’informe de 
valoració i adjudicació, i publicar-lo en el  perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat.

TERCER. Anul·lar l’autorització de la despesa per import total de 6.912,11 € aprovada 
en el resolent tercer de l’acord d’incoació d’aquest expedient, amb el següent desglòs:

Lot 1 ................ 14.1522.68200 ................... 1.118,18 €
Lot 2 ................ 31.323.63200...................... 2.938,69 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Lot 3 ................ 34.342.63206 ..................... 2.855,24 €

QUART. Disposar la despesa per import total màxim del contracte pels tres lots de 
60.801,88 € (IVA inclòs), que es farà efectiva per a cada lot, IVA inclòs, amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal, 
que es relacionen a continuació:

Lot 1 ................ 14.1522.68200 ................... 9.593,28 €
Lot 2 ................ 31.323.63200...................... 19.565,93 €
Lot 3 ................ 34.342.63206 ..................... 31.642,67 €

CINQUÈ. Formalitzar el contracte dels tres lots en un únic document administratiu, 
que serà signat amb certificat digital reconegut, en un termini no superior a 5 dies a 
partir de l’enviament de la notificació de l’acord d’adjudicació, al qual s’annexarà el 
plec de clàusules i les condicions d’execució dels tres lots com a part integrant, i es 
publicarà en un termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en 
el perfil de contractant.

SERVEIS PÚBLICS

4. Aprovació inicial del document tècnic “Projecte per a la renovació finals del 
tram final de la claveguera del carrer de la Font del Pontarró a la Urbanització 
de la Creu Nova”.

Per part d’aquest Ajuntament s’ha cregut necessària la renovació del tram final de la 
claveguera del carrer de la Font del Pontarró de la Urbanització Creu Nova.

Aquesta claveguera va ser objecte de reparació al 2014 ja que necessitava una 
renovació important donat que es trobava molt envellida amb les juntes entre els tubs 
de formigó que la conformaven obertes. Es va renovar un tram entre els carrers Priorat 
i Empordà, acabant l’actuació en el pou P1012.

Ja es preveia en aquell moment que es necessitaria una altra reparació en el tram 
final, que és l’objecte del present projecte.

Les obres descrites en aquest projecte són les necessàries per a la renovació del tram 
final de la claveguera del Carrer de la Font del Pontarró, sent l’àmbit d’actuació 
d’aquestes obres:

 Carrer de la Font del Pontarró (entre el pou P1012 i el cul de sac)
 Carrer de l’Empordà (entre els núms. 13 i 15)

Els serveis jurídics municipals han emès informe, que resta incorporat a l’expedient.

La competència per a l’aprovació d’aquests projectes correspon a l’Alcaldia de 
conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre. 
No obstant això, en el cas del nostre Ajuntament aquesta competència ha estat 
delegada en la Junta de Govern Local.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Per tot l’exposat aquesta Regidoria de l’Àrea de Serveis Públics proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents :

ACORDS

PRIMER.  Aprovar inicialment el document tècnic “Projecte per a la renovació final del 
tram final de la claveguera del C. de la Font del Pontarró a la Urbanització de la Creu 
nova”, amb un pressupost d’execució total de 45.479,27 € (IVA inclòs), i un termini 
d’execució de 35 dies.

SEGON. Sotmetre el projecte a informació pública per un període de trenta dies hàbils 
mitjançant publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en 
el web municipal i en el tauler d’edictes electrònic, als efectes d’al·legacions i 
reclamacions.

5. Pròrroga del contracte de servei de tractament per a la fracció vegetal.

El 26 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de 
servei de tractament de la fracció vegetal al senyor F.A.V. (LOPD) amb DNI (LOPD),  
per import total de 135.970,00 €, 10% IVA exclòs, per a una durada inicial de dos 
anys. Prorrogable per un any més, amb data d’inici d’efectes d’1 d’octubre de 2016, 
essent formalitzat el 28 de setembre de 2016. En conseqüència, el contracte finalitzarà 
el proper 30 de setembre de 2018.

En el pacte tercer del contracte s’estableix que podrà ser prorrogat per un (1) any més 
si és voluntat de l’Ajuntament, essent obligatòria per a l’empresa adjudicatària.

La voluntat  d’aquest Consistori és continuar la relació contractual amb l’empresa 
adjudicatària del contracte per un (1) any més, tal i com estableix el responsable del 
contracte, en informe emès el 27 d’abril de 2018, esgotant la totalitat de possibilitat 
de pròrroga.

La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe el 27 d’abril de 2018, que 
queda incorporat a l’expedient.

Por tot l’exposat, aquesta Regidoria de l’Àrea de Serveis Públics proposa a la Junta de 
Govern Local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.  Prorrogar per un (1) any més el contracte de servei de tractament per a la 
fracció vegetal, a F.A.V. (LOPD) amb DNI (LOPD), per import màxim de 67.985,00 
€/any, (10% IVA exclòs), des de l’1 d’octubre de 2018 i fins el 30 de setembre de 
2019.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total de 
74.783,50€ que inclou l’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13.1623.22706 
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del vigent pressupost municipal i subordinada al crèdit que es consigni en el pressupost 
de l’any 2019, amb el següent desglòs:

Exercici 2018……………………..  18.695,87€
Exercici 2019……………………..  56.087,63€

TERCER. Notificar el present acord a l’adjudicatari per al seu coneixement i efectes.

RÈGIM INTERIOR

6. Modificació d’una errada material en l’acord d’adjudicació del contracte de 
subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió 
d’actes i el seu manteniment.

S’ha detectat una errada material en l’acord d’adjudicació del contracte de 
subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes, i 
el seu manteniment, dins de l’Acord Marc aprovat pel Consorci Català pel 
Desenvolupament Local de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, en quant a 
una de les aplicacions pressupostàries.

En aquest sentit s’ha de procedir a esmenar l’error material detectat, en aplicació de 
l’establert a l’apartat 2 de l’article 109, sobre la revocació d’actes i rectificació d’errors, 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.

Atès que aquest error material no comporta una modificació substancial de 
l’adjudicació realitzada per acord de Junta de Govern Local celebrada, en sessió 
ordinària, el 3 de setembre de 2018, procedeix aprovar la modificació amb l’esmena 
corresponent.

Per això, aquesta Regidoria de l’Àrea de Règim Interior proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent:

ACORD

ÚNIC. Rectificar l’aplicació pressupostària consignada en el punt segon de l’acord, on 
diu “02.920.20400”, ha de dir “01.924.62601”.

7. Modificació d’una errada material en l’acord d’adjudicació del contracte de 
subministrament en la modalitat d’arrendament operatiu d’un vehicle Nissan 
XTrail.

S’ha detectat una errada material en l’acord d’adjudicació del contracte de 
subministrament en la modalitat d’arrendament operatiu d’un vehicle Nissan X-Trail 
dins de l’Acord Marc aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local de 
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, en quant al nom de l’empresa 
adjudicatària.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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En aquest sentit s’ha de procedir a esmenar l’error material detectat, en aplicació de 
l’establert a l’apartat 2 de l’article 109, sobre la revocació d’actes i rectificació d’errors, 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.

Atès que aquest error material no comporta una modificació substancial de 
l’adjudicació realitzada per l’acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària, 
celebrada el 3 de setembre de 2018, procedeix aprovar la modificació amb l’esmena 
corresponent.

Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Règim Interior proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció del següent:

ACORD

ÚNIC. Rectificar el nom de l’empresa adjudicatària en els punts primer i tercer de 
l’acord, on diu “ALD Autorenting SAU”, ha de dir “ALD Automotive SAU”.

SECRETARIA

8. Donar compte a la Junta de Govern Local de data 24 de setembre de 2018.

Es dona compte del document enviat per la Generalitat de Catalunya, Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, on s’identifica l’expedient «Resolució 
del recurs d’alçada interposat per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, contra la 
resolució de la directora general d’Ecosistemes Forestals en que atorga determinats 
ajuts a l’empara de la Resolució 300/2018 pel tractament de la vegetació en 
urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, per l’any 
2018, exp. núm. ARP019/18/00037.»

ASSUMPTES URGENTS 

Fora de l'ordre del dia, abans de debatre altres assumptes que no requereixen l’adopció 
de cap acord i prèvia declaració de la urgència per unanimitat i, en tot cas, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta, se sotmet a examen i votació els punts següents que 
resulten aprovats amb el mateix quòrum.

Urgència I.

SEGURETAT CIUTADANA

Urgència I. Modificació de la base segona de la convocatòria del procés 
selectiu per tal de cobrir dues places d'agents de la Policia Local.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 10 de setembre de 2018, 
es van aprovar les bases especifiques que han de regir el procés per a la selecció 
mitjançant oposició lliure de 2 places d’agent de la policia local de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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En data 18 de setembre de 2018 amb número de Butlletí Oficial de la Província 
2018034168 es van publicar les bases especifiques que han de regir el procés per a la 
selecció mitjançant oposició lliure de 2 places d’agent de la policia local de l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat. 

El Decret 233/2002, de 25 de setembre, regula la mobilitat dels policies locals i, 
concretament, l’article 54 i següents regulen la permuta, no només amb altres policies 
locals sinó també entre membres de la policia local i Mossos d’Esquadra. 

Per tant, atenent a que aquestes dues places d’agent de la policia són per a la provisió 
de dos funcionaris de carrera, corresponents a l’oferta pública del 2017. La que 
subscriu considera que s’hauria de determinar el requisit d’alçada mínima de les bases 
de les convocatòries d’agents de la policia local en mínim 1,65 m per als homes i 1,60 
per a les dones, tot emprant com a paràmetre de referència els requisits de talla fixats 
per a l’ingrés en la resta de cossos policials. 

Per tot això, la Regidoria de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Modificar el punt j) de la base segona  de la convocatòria del procés selectiu 
per tal de cobrir 2 places d’Agents de la Policia Local, corresponents a l’oferta pública 
d’ocupació d’aquest Ajuntament per a l’any 2017, enquadrades a l’Escala 
d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, d’agent de la policia Local, 
corresponents al grup C, subgrup C2 i que quedi redactat de la següent manera: 

“j) Tenir una alçada mínima de 1,60 metres les dones i de 1,65 metres els homes. 
Aquest requisit es comprovarà quan es realitzin les proves mèdiques. “

SEGON. Procedir a la conservació dels actes i tràmits realitzats en l’expedient que no 
es vegin afectats per aquesta modificació.

TERCER. Publicar aquesta modificació de les bases en el BOPB i en el DOGC. El termini 
de presentació d’instàncies i sol·licituds per a participar en el procediment serà de 20 
dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

Les presents bases constitueixen un acte de tràmit qualificat i, en conseqüència, són 
impugnables, en els termes de l’article 107.1 i 116.1 LRJPAC mitjançant la interposició 
d’un recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern Local de l’Ajuntament o 
directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

SERVEIS PÚBLICS

Urgència II. Aprovació del document tècnic i sol·licitud de subvenció per una 
actuació en la xarxa d'aigua en baixa.
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L’Ajuntament de Corbera de Llobregat té la voluntat de realitzar les obres necessàries 
per a la renovació de la xarxa d’aigua potable existent al C/ Palmera entre el C/ Creu 
Sussalba i el Passatge del Pi, en motiu del numero d’avaries obtingudes i l’antiguitat 
de la xarxa d’aigua potable existent en aquest tram. 

Es proposa la renovació de la xarxa d’aigua potable en un total de 212 metres de 
canonada de Fundició dúctil DN 80 mm que discorre per la vorera dels nombres parells 
del mateix carrer, i 12 metres de canonada de Fundició dúctil DN 80 mm per la 
realització de les pertinents connexions a la xarxa existent. També la instal·lació d’una 
ventosa, per tal de poder extreure les possibles bosses d’aire de la canonada. Es 
projecta la instal·lació d’una canonada provisional per tal de poder donar servei d’aigua 
durant el transcurs de les actuacions. Per finalitzar, es realitzarà la instal·lació de 
vàlvules de seccionament tancades, per tal de poder realitzar en un futur les 
connexions per tal de mallar la xarxa. També està previst la substitució de les 
escomeses presents al llarg del carrer (es renovaran les 13 escomeses). 

A tal efecte, s’ha redactat per part de Sorea, en data setembre de 2018 i presentat a 
l’Ajuntament amb RE:2018/9447 el 21/09/18, el document tècnic “Memòria valorada 
RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL CARRER PALMERA CORBERA DE 
LLOBREGAT” on s’estableix la metodologia dels treballs i la seva durada, amb un 
pressupost d’execució de 54.012,93 € (21% d’IVA exclòs).

El 19 de juliol de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va aprovar 
l’acord “Aprovar el Programa complementari per a l'execució d'actuacions 
d'abastament d'aigua en baixa 2018, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-
2019, i el seu règim regulador”. (núm.reg. 317/18). El 25 de juliol de 2018 es publica 
al BOPB l’acord d’aprovació i les bases que han de regular la convocatòria.

Es preveu la concessió d’ajuts econòmics als municipis de la demarcació en el marc de 
sis línies de suport. Amb aquest fi, l’Ajuntament de Corbera proposa presentar una 
sol·licitud per a l’actuació RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL CARRER 
PALMERA CORBERA DE LL., corresponent a la línia 2 de suport “Renovació de xarxes 
antigues en baixa de plom, amiant, fibrociment, PVC i altres materials” que té per 
finalitat finançar els treballs i materials necessaris per a la renovació de les xarxes que 
han finalitzat el seu període d’amortització. 

El total de l’import per a dur a terme les actuacions contemplades en la memòria 
valorada i que s’ajusten a la línia 2 de suport, és de 54.012,93 € (21% d’IVA exclòs). 
I, d’acord amb la subvenció objecte de la present proposta, l’import es correspondria 
amb el 100% de l’import. Els treballs es pretenen executar durant el 2019.

Per això, aquesta Regidoria de l’Àrea de Serveis Públics proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents:

ACORDS
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PRIMER. Aprovar el document tècnic “Memòria valorada RENOVACIÓ DE LA XARXA 
D’AIGUA POTABLE AL CARRER PALMERA CORBERA DE LLOBREGAT”, el pressupost del 
qual ascendeix a 54.012,93 € (21% d’IVA exclòs).

SEGON. Aprovar la sol·licitud de subvenció per a l’actuació RENOVACIÓ DE LA XARXA 
D’AIGUA POTABLE AL CARRER PALMERA CORBERA DE LL., destinada a la línia de 
suport 2 “Renovació de xarxes antigues en baixa de plom, amiant, fibrociment, PVC i 
altres materials” del Programa complementari per a l'execució d'actuacions 
d'abastament d'aigua en baixa 2018, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-
2019, de la Diputació de Barcelona. La subvenció que es sol·licita equival al 100% del 
pressupost de l’actuació valorada en 54.012,93 € (21% d’IVA exclòs) i amb un termini 
d’execució durant el 2019.

TERCER. Facultar l’alcaldessa per a la formalització dels documents necessaris per a 
la presentació de la sol·licitud.

8. Precs i preguntes.

No se’n formulen.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 11:00 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.”

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital

                                                            
La secretària, Maria Abarca Martínez         

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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